
Forever Freedom®

Προηγμένη υποστήριξη των αρθρώσεων με όλα τα οφέλη 
της αλόης βέρα.

Το Forever Freedom® έχει όλα τα οφέλη του Forever Aloe Vera Gel® με 
επιπλέον συστατικά που σας βοηθούν να συνεχίσετε να κινείστε με άνεση.

Έχουμε προσεκτικά επιλέξει συστατικά που υποστηρίζουν τις υγιείς 
αρθρώσεις και μπορούν να σας βοηθήσουν στον δραστήριο τρόπο ζωής 
σας. Εάν θέλετε να φτάσετε τη γραμμή τερματισμού και να κόψετε το 
νήμα, τότε εντάξτε το Forever Freedom® στην καθημερινότητά σας για 
σωστή ισορροπία των θρεπτικών συστατικών ώστε να βοηθήσετε τις 
αρθρώσεις σας να λειτουργούν ως καλοδουλεμένη μηχανή. 

Η χονδροϊτίνη, η γλυκοζαμίνη και το MSM προάγουν τη λειτουργία και 
κινητικότητα των αρθρώσεων και την απορρόφηση των κραδασμών, 
βοηθώντας παράλληλα στη διατήρηση υγιών χόνδρων. Αυτά τα τρια 
σημαντικά συστατικά που βρίσκονται στη φύση, δημιουργούν μια 
ισορροπία με τα θρεπτικά οφέλη της αλόης βέρα. 

Το ζελέ αλόης βέρα που χρησιμοποιείται στο Forever Freedom® 
συλλέγεται με το χέρι από τις φυτείες μας και επεξεργάζεται μέσα σε 
λίγες ώρες για να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε το πιο φρέσκο, αγνό 
προϊόν που θα βοηθήσει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, 
θα υποστηρίξει την υγιή πέψη και θα σας χαρίσει ενέργεια.

Το Forever Freedom® αναδεικνύει τη φρέσκια και αναζωογονητική γεύση 
από τα πορτοκάλια και τη δύναμη που κρύβει η αλόη βέρα. Πιείτε τα οφέλη 
και γευτείτε τη δύναμη της αλόης όπως ακριβώς προέρχεται από τη φύση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Υποστηρίζει τη λειτουργία και κινητικότητα των 

αρθρώσεων 

• Βοηθά στη διατήρηση υγιών χόνδρων 

• Με γεύση πορτοκάλι 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 λίτρο

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 30ml ημερησίως. Αναμείξτε με 180ml 

νερό ή χυμό και καταναλώστε. Ανακινήστε καλά 

πριν τη χρήση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
IASC (Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο Αλόης)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Σταθεροποιημένη γέλη Aλόης* (Aloe vera gel), 
σταθεροποιητής  (σορβιτόλη), συμπυκνωμένος 
φυσικός χυμός πορτοκαλιού (Citrus 
sinensis),  φρουκτόζη, θειική γλυκοζαμίνη 
(από οστρακόδερμα), θειική χονδροϊτίνη, 
φυσικό βελτιωτικό γεύσης πορτοκάλι, μεθυλο-
σουλφονυλο-μεθάνιο, αντιοξειδωτική  ουσία 
(L-ασκορβικό οξύ), ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό 
οξύ), συντηρητικό  (βενζοϊκό νάτριο, σορβικό 
κάλιο), αντιοξειδωτική ουσία (D-α-τοκοφερόλη). 
 Για αλλεργιογόνα: βλέπε συστατικά με έντονους 
χαρακτήρες.

Forever Freedom®

#196

Χωρίς γλουτένη  Κατάλληλο για χορτοφάγους

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.

ΧΥΜΟΙ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ


